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VOORWOORD, 

In mijn voorwoord in het Handboek over de Postzegels van Ne¬ 

derland en Koloniën hield ik mij voor eerlijke kritiek aanbevolen, die 

mij dan ook geworden is. Aan den Heer van Engelen van der 

Veen in het bizonder, danken zij, die deze Errata en aanvullingen 

in handen krijgen, de vele bijzonderheden en rectificatiën die in de 

volgende bladzijden volgen. 

Zelf heb ik hieraan een beschrijving der telegraaf- en fiskalezegels 

toegevoegd, welk soort zegels, volgens mijne meening in ons land te 

veel verwaarloosd worden. In de meeste landen verzamelen toch 

speciaal-verzamelaars ook de fiskalezegels van hun land en de koloniën. 

Ik ontleende deze opgaven aan Moens, Koussin, Eorbin e.a. alsmede 

aan de voorhanden zijnde stukken in mijne privé-verzameling, maar 

vermoed dat ze niet volledig zijn. Gaarne zal ik op- en aanmerkingen 

ontvangen en voor vermelding daarvan in een eventueelen tweeden 

druk zorg dragen. 

DE SCHKIJVEK. 
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NEDERLAND. 





Nederland. 

Bladz. 9. 

Uitgave 1852. Abusievelijk staat hier vermeld, »Deze 

serie bestond uit drie waarden met het portret van 
koning Willem III naar links. Uit de beide bijge¬ 

voegde afbeeldingen blijkt duidelijk, dat dit moet zijn 
naar rechts. 

Bladz. 10. 

Het papier was niet steeds aan de voorzijde 
getint, vooral de staalblauwe komt veel voor op zuiver 

wit papier. 
Verder vindt men dik papier (’t gewone) en dun 

papier (zeldzamer.) 

Bladz. 11. 

10 cent, karmijn, bij te voegen: 

e. hoorn weggeretoucheerd. 
(Zie hierover ook, wat hieronder volgt, onder Bladz. 12.) 

Bladz. 12. 

De bijwerkingen vindt men meestal in den linker 
doch ook in den rechter bovenhoek. 

Bij de 10 cent is de nieuwe plaat in 1860/61 ge¬ 
maakt van een matrijs waarop de hoorn voorkwam, 
toen men de fout bemerkte, heeft men getracht op 
de plaat die fout te verbeteren wat zeer slecht is ge- 
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lukt, in 1862 werd toen nog een nieuwe plaat gemaakt 
die de bekende vette drukken met dikke gekleurde 
lijnen om het zegel leverde. 

Op dezelfde bladzijde moet hetgeen wij over de herdrukken 
van den Heer Moesman mededeelden, als volgt gerecti- 
fieerd worden. 

Moesman kwam niet in het bezit van een kwart vel, 

doch van de plaat der 10 cent en wel van de laatste van 

1862. Daarvan maakte hij enkele geheele vellen doch de 
meeste zijn afkomstig van kwart vellen, daar het drukken 

van de geheele plaat niet ging omdat deze krom was ge¬ 
trokken. Moesman drukte op dikker papier als de gewone 

zegels zijn gedrukt en zonder watermerk. 

Bladz. i3, bij te voegen: 

De Nadruk is ook bekend in groen en werd als 

premie gegeven aan de koopers van het standaardwerk. 

Bladz. 27. 

Op de derde regel van boven staat een drukfout. 
Deze serie bestond uit zes waarden, niet uit vier, 

zooals er staat. 
Ook ontvingen wij deze opmerking: 
»Over ’t algemeen is men het er over eens, dat bij 

deze uitgifte geen verschil kan worden gemaakt tus- 
schen 13 : 14 kl. g. en 1372 : 14 kl. g. Men spreekt 

van 13y4 kl. g.« 
Bij te voegen, onder 5 cent, type I: 

d. getand 13y2. 

e. getand 14 X 14. 
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Bladz. 28. 

Bij te voegen onder 10 cent, type I. 

b. getand 10x/2 X 10. 
Bij de 15 cent, type II is weggevallen: 

b. getand 10x/2 X 10 op blauwachtig papier. 
Nader hier nog bij te voegen, onder 

j. getand 12x/2 X 12. 

In dezen staat is dit zegel nog zeldzamer dan in 

de tanding ÏO1^ X 10. 
Ook gewerd ons de mededeeling, dat van alle 

waarden proefdrukken in allerlei kleuren bestaan, 
zoodat de bizondere vermeldingen hierover, bij sommige 

waarden kunnen wegvallen. 

In Type II bestaan alle waarden in goede kleuren 
in ongetanden staat. 

Bladz. 29. 

Hier is door nalatigheid ter drukkerij, het in onze 
kopij onder d. e. f. g. vermeldde, weggevallen of ver¬ 

schoven. zoodat wij volledigheidshalve, hier nogmaals 
de complete beschrijving opnemen. 

25 cent, Type II. 

a. getand 12x/2 X 12. 
b. » 14 X 14. kleine gaatjes. 

c. » 13 X 14. kleine gaatjes. 
d. » 137* X 14. kleine gaatjes. 

e. » 13x/2 X 13. 
f. rood, ongetand. 

g. blauw, ongetand. 
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Bladz. 33. 

Naar men ons meldt zijn alle waarden in onder¬ 
staande tandingen verschenen. 

14 : 14 kleine gaatjes. 

131/4 : I31/4 kleine gaatjes. 

131/4 : 13V4 groote gaatjes. 

Hieronder vallen de 

tand. 13:13, 13i/2 :13i/2 

13 : 131/2, 131/2 : 13. 

Bladz. 34. 

Bij te voegen, onder 1 cent, zwart. 
c. Zonder punt in den linker benedenhoek. 

d. Gespleten onderlijn (kwam op ieder vel eenige 
malen voor). 

Bij te voegen onder 1 cent groen. 
n. Zonder punt in den linker benedenhoek. 

ni get. 14 : 14. 

n3 get. 131/4 kl. g. 

ns get. 131/4 gr. g. 
o. Met zeer kleine punt in den linker benedenhoek, 

get. 131/4 gr. g. 

Bladz. 35. 

Bij te voegen onder 2i/2 cent, violet. 
j. getand 13x/4 kleine gaatjes op zeer dun papier met 

sterk doorschijnenden druk. 
k. getand 14 : 14 kleine gaatjes op dun papier. 

Bladz. 36. 

De volgende opmerkingen geven wij hier nog een 

plaatsje: 
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Opmerking. 

De 4 cent zwart, 4 cent groen, \x\2 cent en 2 cent 
getand 44 : 44 zijn op dik tot zeer dik papier ge¬ 
drukt. 

De i/2 cent en 21/2 cent get. 44 : 44 daarentegen 
op dun papier (’t zelfde als bij de 431/* kl.g. tanding. 

De geheele serie bestaat als proefdruk in de goede 

kleuren ongetand op blauwachtig papier. 

Bladz. 37. 

Van een zijde ontvingen wij de opmerking dat wij 

vergeten hadden te vermelden, dat deze uitgave ook 
op blauwachtig papier voorkomt. 

Van een andere zijde, nog de volgende verbeteringen: 
Niet alle waarden vindt men ongetand, b.v. niet 

de 71/2, 22y2 en \ Gulden. 

Verder op geribd (dun) papier, alleen de 5 en 50 

cent, getand 421/2 gr. g. 

Bladz. 38. 

Bij te voegen onder rJ1/2 cent, achter groote »en 
kleine« gaatjes. 

Bij de 5 en 40 cent moeten wegvallen de onder 

tanding 43 X 43 en 43i/2 X 43, kleine gaatjes, op¬ 
genomen cijfers d en c (bij de 5c) en c en d (bij de 40c). 

Bladz. 39. 

De punt onder 20 komt voor in alle tandingen. 
De 22y2 cent bestaat niet getand met kleine gaten, 

zoodat het hier moet heeten groote gaatjes en de 

woorden »en kleinecc, vervallen. 
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Bij het 25 ets. zegel nog de volgende aanvullingen: 
De 25 cent heeft de gespleten T in alle tandingen. 
Verder komt in alle tandingen voor, een reeds bij 

de proeven voorkomende witte vlek boven het linker oor. 
Onderaan, 2e. kolom nog bij voegen achter groote 

»en kleineer. 

Bladz. 40, toe te voegen: 

’t Groote ovaal komt voor in alle tandingen, be¬ 

halve de ID/2 : 12. 
De 4 Gulden is alleen groote gaten getand. 

Verder vindt men alle waarden dezer uitgifte 1872 
de 5, 10, 12!/2, 15, 20, 25 en 50 op dik wollig 

papier, zeer slecht getand 12x/2 gr* g- 

Bladz. 42. 

De hieronder vallende verklaringen en aanvullingen. 

De geheele serie i/2, 1, 2 en 2x/2 cent bestaat ook 
getand 12!/2 kleine gaten. 

12i/2 : 12 en IB/2 : 12 kleine gaten bestaan niet, 
wel de geheele serie op dik wollig papier, slecht ge¬ 

tand 12i/2. 
De 1/2 cent getand 14y2 binnen en aan de zijden 

14 en 14 is naaimachinewerk van een grappenmaker. 

Bladz. 47. 

2 G. 50 le. druk get. ID/2 

2 G. 50 2e. druk get. ID/2 

II1/2 ; 11 

11 : 11 

11 : ID/2 

De combi¬ 

natie met 12!/2 
bestaat niet. 
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Rectificatie der voorkomende tandingen. 

50 cent 1896 lli/2 : 11 
11 : 11 
11 : lli/2 

HV2 : IÏV2 

Bladz. 48. 

Rectificatie der voorkomende tandingen. 
1 Gulden llVo : 11 

11 : 11 
11 : H1/2 

HV2 : «V2 

Bladz. 49. 

Drukfout. Tweede regel onderaan staat »nieuwe 

waarden a 4 cent«, moet zijn li/2 cent. 

Bladz. 54. 

Bij te voegen onder 2X/2 cent: 

a \, met lijntje onder het woord cent. 

Bladz. 52. 

Rectificatiën der voorkomende tandingen. 
1 Gulden lli/2 : 11 2i/2 Gulden lli/2 : 11 

11 : 11 11 : 11 
11 : lli/2 11 : II1/2 

HV2 : HV2 HV2 : HV2 
5 Gulden lli/2 X H 

11 X 11 
11 X HV2 
IIV2 X HV2 
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Bladz. 53. 

Bij te voegen onder 2x/2 cent: 
b. Met verticaal streepje onder de M. 

Bladz. 57. 

Wat wij onder Type I en II aangaven, is als volgt 
te wijzigen: 

Type I. De schakels der ketting zijn hier ruim en 
het cijfer 5 is licht geschaduwd. 

Type II. De schakels der ketting zijn nauwer dan 

bij type I en het cijfer 5 is donker geschaduwd. 
Verder bestaat Type I op citroengeel niet, doch is 

waarschijnlijk een verandering van kleur, verkregen 

langs chemischen weg. 

Bladz. 60. 

De opstelling der vellen en platen is onjuist. 

Er hebben bestaan, plaat B. bestaande uit: 

Gebruikt voor 1, \1/2, 2*4, 5, \7Ij2 
15, 20, 25 cent, 1 gulden. 

Gebruikt voor 5, 10 en 25 cent. 

Gebruikt voor 2x/2, 5, 10, 121/2 en 

25 cent. 

44 Typen I 
43 » II 

100 » III 

13 » IV 

Plaat D. 

44 Typen I 
43 » II 

110 » III 

3 » IV 
Plaat H. 

36 Typen I 
21 » II 

143 » III 
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Plaat E. 
33 Typen I 
49 » II 

148 » III 
15 cent. 

Gebruikt voor 1, 1 x/2, 10, 12x/2 en 

Plaat F. 
31 Typen I ) 
19 » II > Gebruikt voor 2Vo cent en 4 gulden. 

150 » III ( 

Plaat G. 

Gebruikt voor 1, lx/2, 272» 5, 20 
TTT ( en 25 cent. 

» III 1 

Bladz. 6i. 

De volgende verbeteringen moeten hier aangebracht 
worden. 

iy2 cent Type IV, get. 12x/2, bestaat niet. 
Bij de iy2 cent vindt men langere en kortere 

breukstrepen. 
Hetzelfde bij de 2x/2 cent. 
Bij de 5 cent 1887, type III onder f. is achter 12, 

het breukcijfer x/2 weggevallen. 

Bladz. 62. 

Bij 421/2 cent> type I, is onder a, abusievelijk gezet 
121/2 X 13, dit moet zijn 12x/2 X 12. 

Zoo ook bij type III van dezelfde waarde onder f 

HV2 X 10, dit moet zijn llx/2 X 12. 
Verder bestaat dezelfde waarde, 12x/2 cent, in een 

afwijkende matgrijsblauwe kleur, getand 12x/2, kleine 
gaatjes (gedrukt van plaat H) en in de type I, II en III. 

2 
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Bladz. 63. ' 

Hier is nog te vermelden dat het zegel a 1 gulden 

bestaat met 4 Galden dubbel gedrukt. 

In Type I, II, III, IV, get. 121/2 : 12. 

In Type I, II,.III, IV, get. lli/2 12. 

In Type III komt op elk vel een exemplaar voor, 
met witte punt tusschen E en T van Betalen. 

Verder in Type I op ieder vel een exemplaar met 
witte punt voor Port. 

In Type IV komt op ieder vel, gedrukt van plaat B, 
een witte vlek voor enz., de zoogenaamde Typen V en VI. 

In Type III vindt men bij de waarden 2i/2, 5, 10, 
12i/2 en 25 cent, gedrukt van plaat H, op ieder vel 

1 ex. met een verticaal streepje tusschen T en E van TE. 

Bladz. 65. 

In plaats van onze inleiding, leze men als volgt: 

In 1894 werd de lichtblauwe kleur veranderd in 
ultramarijn. 

Men drukte eenige vellen van de nog aanwezige 

plaat G. in ultramarijn en gebruikte die voor de 
waarden 2i/2, 5, 10 en 12y2 cent. 

Op deze vellen kwamen nog typen II voor, die 
uiterst zeldzaam zijn. 

Daarna nam men als derde plaat de 10 cent 1870 
in gebruik, na daaruit de cijfers verwijderd te hebben 
en verscheen eene serie, bestaande uit de waarden 

- 2i/2, 5, 10, 121/2, 15 en 25 cent, in helder ultramarijn. 
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De volgende oplagen waren in donkerder kleur en 

bevatten ook de waarden 1, lx/2 en 20 cent. 

Van de waarden 1, 2x/2, 5, 10, 12!/2, 15 en 25 
cent bestaat een zeer slechte druk op zeer dun papier 

met zeer slechte tanding. 

Later verschenen alle waarden in uitsluitend Type I. 

Bij de 11/2 cent vindt men ook hier verschil in 
afstand tusschen 1 en 1/2. 

De Breukstreep-verschillen der lx/2 en 2y2 cent, 
zoowel in Type I als in Type III. 

Bladz. 66. 

Van de 12y2 cent bestaan 2 Typen in het waarde¬ 

cijfer (de x/2 verschilt). In type III kan men beide 
te samen hangend vinden. 

Bladz. 67. 

Bij te voegen, onder 6x/2 cent. 

g. de letter T gebroken. 

Bladz. 68. 

Bij te voegen, onder 3 cent: 

b. het cijfer 3 in den ondersten haal gebroken. 

Bladz. 70. 

Bij te voegen onder 71/2 cent. 

Op ieder vel der 7a/2 cent vindt men slechts 1 
exemplaar in het Ile Type, dat dus zeer zeldzaam is, 
daar van de 7^\2 cent geen 2e oplage is verschenen. 
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Bij te voegen, onder 12!/2 cent: 

121/2 Cent. Bij de eerste oplage was op ieder vel 
slechts 1 exemplaar in Type II te vinden. 

De tweede oplage bestond geheel uit exemplaren in 
Type II. Los is Type II dus niet zeldzaam, zeer 
zeldzaam daarentegen te samen hangend met Type I. 



De Portozegels van 1912. 

Uitvoering geheel als die der vorige serie, doch in één 

kleur, d. w. z. het waardecijfer niet meer zwart ingedrukt. 

Kleur licht ultramarijn. 
Van deze serie, die vermoedelijk binnen afzienbaren 

tijd geheel compleet verschijnen zal, verschenen reeds de 

volgende waarden: 
i/2, l1/2, 21/», 5, 10 en 15 cent. 

Bladz. 75. 

Bij te voegen onder valsche postzegels: 

Einde October ontvingen wij van bevriende zijde 
een zeer slecht nagemaakt zegel van i'2l/2 gulden, rosé 
en blauw der uitgave 1891—91. Afgestempeld, dub¬ 
bele ringstempel en de datum 18-10-12, 7—8 n. en 

verder als plaatsnaam »’t loo« bovenaan en ’12—8 x’ 
onderaan tusschen de beide cirkels. 

De vervalsching is zeer slecht en zal geen slacht¬ 
offers onder verzamelaars maken. 

Als »aardigbeid« diende het voor de reclame van 
een fabrikant, die zijn circulaires op die wijze »fran- 
keerde« en er tevens ter werkelijke frankeering nog 
een postzegel a 1 cent bij voegde. 





De Telegraafzegels. 

Bij Kon. besluit No. 172, gedateerd 
15 April 1876 werd hét in gebruik 
stellen van Telegraafzegels aangekon- 
digd. Zij moesten in den linkerboven¬ 
hoek van het telegramformulier beves¬ 
tigd worden en dienden om de kosten 
van een telegram, met of zonder be¬ 

taald antwoord, te voldoen. 

Had men er te veel opgeplakt, zoo kon men tegen repu 
het te veel betaalde terug ontvangen. 

Op 1 Januari 1877 verschenen acht waarden, allen in 

den vorm van een achthoek, gedrukt in lilakleur, waarde- 

aangave tot de 60 ets. in zwart en voor de zegels a 1 en 
2 Gulden in het rood. 

Gedrukt bij de Firma Enschedé en Zonen, Haarlem. 

Wit papier, getand 13. 

12x/2 cent, \ lila en zwart. 
15 » 
20 » 

30 » I 
50 » 

60 » ] 

1 Gulden, j ... . 
0 > lila en rood. 
2 » j 

Zij werden gedrukt aan bladen van 100, verdeeld in 
twee halve bladen a 5 horizontale rijen a 10 stuks. 



Door de invoering van een tarief per woord werd de 
uitgave van eenige nieuwe waarden a 1, 3 en 5 cent noöd- 
zakelijk, die, aangekondigd door besluit No. 154 van 22 

September 1879, dan ook op 1 October 1879 verschenen. 

Papier wit tanding 13. 

1 cent, lila en zwart. 
3 » » » » 

5 » » » » 

Buiten de genoemde soorten zijn nog de volgende proef¬ 

drukken bekend. (Moens, Le Timbre-poste No. 449, pag. 265). 

50 cent, waarde cijfer zwart. 

4 Gulden, waarde cijfer rood. 

In de volgende kleuren: 

a. geelgrijs. 

b. geelbruin. 

c. blauw. 
d. bruinrood. 
e. karmijn. 

f- grijs. 
g. geel. 

h. lila. 
i. groen. 



Fiskale Zegels. 

Belasting op verschillende documenten bestond in Ne¬ 
derland reeds omstreeks de helft van de zeventiende eeuw, 
in dien gulden tijd, waarvan de Engelschen spraken, dat 
in dit land alles belast was, uitgezonderd de lucht die 
ingeademd werd! — Dit waren echter geen »losse« zegels 
die op de stukken gehecht werden, doch zulke die er in 
gedrukt werden, zooals dit heden ten dage ook nog ge¬ 

schiedt. 
De eerste Nederlandsche »losse« fiskale zegels dateeren 

van 1829. 
Zij vertoonen ons het door den kroon gedekte Neder¬ 

landsche wapen in een cirkel. Onderaan in de cirkel het 
woord »Handelszegel«, bovenaan »van.tot .... Gl«, 
ingevuld al naar het bedrag waarvoor ze geldig waren. 
Verder ter weerszijden van het wapen de waarde-aangave. 

Reliëfdruk op wit papier. 
Watermerk gekruisde lijnen. 

Deze serie bestond uit 31 waarden. 

15, 30, 60, 90 cent. 

120, 1.50, 1.80. 

2.10, 2.40, 2.70. 

3.00, 3.60. 

4.20, 4.80, 5.40, 6.00, 6.60, 7.20, 7.80, 8.40. 

9.00, 9.60, 10.20, 10.80, 11.40, 12.00, 12.60, 13.20. 

13.80, 14.40, 15.00. 
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1842. Geen ander inschrift als de waarde-aangave. 

Uitvoering verder alsvoren. 

38 waarden. 

15, 25, 50, 75 cent. 
1.00. 1.25, 1.50, 1.75. 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75. 

3.00, 3.25, 3.50, 3.75. 
4.00, 4.25, 4.50, 4.75. 
5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 

8.50, 9.00, 9.50. 
10.00, 11.00, 12.50, 14.00,15.00,17.50, 

20.00 Gulden. 

1862. Waarde-aangave en Wapen. 

Wit papier, Reliëfdruk. 

Watermerk gekruisde lijnen. 

. 51 waarden. 

15, 25, 50, 75 cent. 
1.C0, 1.25, 1.50, 1.75. 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75. 
3.00, 3.25, 3.50, 3.75. 

4,—, 4.25, 4.50, 4.75. 
5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 

8.50, 9.00, 9.50, 10.00, 10.50, 11.00, 
11.50, 12.00, 12.50,13.00,13.50,14.00, 

14 50, 15.00, 15.50,16.00,16.50,17.00, 
17.50, 18.00, 18.50, 19.—, 19.50,20.00 

Gulden. 
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1870. Veranderde Teekening. 

Lang smal formaat 23 X 47 m.M. 

Zie afbeelding. 

Waarde aangave in het zwart opgedrukt. 

Kleur grijs. 

In het midden Wapen met bladeren- 
krans voor de waarde tot 5 Gulden 

blauw, daarboven rosé gedrukt. 

51 waarden. 

15, 25, 50, 75 cent. \ 
1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 

2.00, 2.25, 2.50, 2.75, l grijs en blauw. 
3.00, 3.25, 3.50, 3.75, l 
4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 Gulden. ) 
5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, j .. 
10.00, 10.50, 11,00, 11.50, 12.00, 12.50,13.00,13.50, griJS 

14.00, 14.50, 15.00, 15.50, 16.00, 16.50,17.00,17.50, en 
18.00, 18.50, 19.00, 19.50, 2000 Gulden. ) r0Se‘ 

1875. Dezelfde uitvoering als de hier- 
voorgaande serie, doch de waarde- 
aangave: 

boven het wapen in cijfers, 

onder het wapen in letters. 

54 waarden. 
5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 cent. 
1.00, 1.25, 1.50, 1.75. 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 

3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 
4.00, 4.25,4.50,4.75,5.00 Gulden. 

grijs 
en 

blauw. 
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5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 
10.00, 10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.50,13.00,13.50, 

14.00, 14.50, 15.00, 15.50, 16.00, 16.50,17.00,17.50, 
18.00, 18.50, 19.00, 19.50, 20.00 Gulden. 

Van de 15 cent, zijn exemplaren bekend met verkeerd 

(kopstaand) middenstuk. 
In mijn verzameling zijn zoowel ex., met rosé als met 

blauw ingedrukt wapen aanwezig, zonder dat er verder 

eenige waarde-aangave op gedrukt is. 

grijs 
en 

l rosé. 
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1885. Bracht ons de serie, in dezelfde 
uitvoering, doch thans slechts 
bestaand uit 17 waarden en 
getand (14). 

5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 cent. 1 grijs 
1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 5.00 en 

Gulden, j bl. 

7.00, 7.50, 12.00, 12.50 Gulden 
grijs en rood. 

1886. Verandering van teekening, klei¬ 

ner formaat (24 X 31 m.M.) 

Getand 12i/2 X 12,11V2X 14,14 XH72, 
Wit papier. 

Alleen de waarde van 5 cent is in 
lilakleur gedrukt, de andere waarden, 
alle rosé. 

Waardecijfer zwart opgedrukt. 

Jaartalcijfer 18.. 
Deze zegels verliezen in het water 

hun kleur. 

54 waarden. 

5 cent, lila. 
10, 15, 20, 25, 50, 75 cent, 
100, 1.25, 1.50, 1.75, 
200, 2.25, 2.50, 2.75, 
3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 
4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 

5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.00, 9.50, 
10.00, 10.50, 11.00, 11.50, 12.00,12.50,13.00,13.50, 
14.00, 14.50, 15.00, 15.50, 16.00, 16.50,17.00,17.50, 
18.00, 18.50, 19.00, 19.50, 20 Gulden. 

rosé 
en 

zwart. 
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i903. Uitgave geheel gelijk aan de voorgaande doch met 

jaartalcijfer 19.. 

54 waarden. 

Zie’ hierachter. 

A 



Zegelrecht op Buitenlandsche Effecten. 

Krachtens Koninkl. Besluit van 9 April 1886 (Staatsbl. 
No. 50) trad op 1 Juni 1886 in werking, de wet van 31 
December 1885 (Staatsbl. no. ‘264) tot verhooging en uit¬ 
breiding van het zegelrecht op effecten. In art. 6 dezer 
wet is bepaald dat buitenlandsche effecten, die vóór het in 
werking treden der wet zijn opgemaakt en niet reeds 
volgens vroegere wetten van zegel waren voorzien, alsnog 
konden gezegeld worden tegen betaling van 1/5 van het 
bepaalde recht, indien zij daartoe binnen zes maanden, 
en tegen 1/2 van het bepaalde recht, indien ze daartoe 
later, doch binnen negen maanden na het in werking 
treden dezer wet werden aangeboden. 

Bij Kon. Besl. van 9 April 1886 (Staatsbl. No. 49) is 
bepaald, hoe de zegeling moest geschieden. 

Dit kon op twee manieren: 
1°. Door stempeling aan de kantoren voor buitengewoon 

zegel. 
2°. Door opplakking van bijzonder verkrijgbaar te stellen 

zegels, afgestempeld door of namens een ontvanger 
der registratie of successierechten. 

Zij zijn in gebruik geweest: 
Die met opdruk y6 betaald van 1 Juni 1886—30 Nov. 1886 

en die met opdruk 1/2 betaald van 1 Dec. 1886—28 Feb. 1887. 
Later, ook nu nog geschiedde de zegeling der effecten 

uitsluitend door stempeling aan de kantoren van het 
buitengewoon zegel. 
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1886 Teekening als die der voorgaande serie, kleur grijs 
en rosé. 

Met rooden opdruk yB betaald. 
Waarde aangave bovenaan in cijfers, rood gedrukt. 

Onderaan in letters rood gedrukt. 
Getand liy2 \ \4. 

In gebruik geweest van 1 Juni tot 31 Nov. 1886. 

16 Waarden: 

—.05, —.10, —.15, —.20, 
—.25, —.50 en —.75 cent. 
1.00,1.25,1.50,2.00,2.50, 

3.00, 6.00, 12.00 en 12.50 

Gulden. 

1886 Als voren, doch met opdruk x/2 betaald. 
In gebruik geweest van 1 December 1886 tot 28 

Februari 1887. 

16 Waarden: 

Grijs 
en 

rood. 

—.05, —.10, —.15, —.20, —.25, —.50 en 

—.75 cent. 
1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 6.00, 12.00 en 

12.50 Gulden. 

Grijs 
en 

rood. 

1891 Uitvoering als hiervoor. 

Kleur rosé. 
Waarde-aangave zwart bene¬ 

vens de opdruk »en 50 opcentencc. 

14 Waarden: 
15, 25, 50, en 75 cent. 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 en 
10.00 Gulden. 

Rosé 
en 

zwart. 



Zegelrecht op reeds gebruikt papier. 

1891 Een nieuwe serie a 14 waarden. Uitvoering als de 
voorgaande soorten, kleur rosé. 

Waardeaangave zwart, benevens een opdruk »en 

50 opcenten«. 

Deze plakzegels werden ingesteld bij Kon. Besluit van 
13 April 1888 (Staatsbl. No. 73) en zijn thans nog in 
gebruik. Zij worden gebezigd ter zegeling van reeds ge¬ 
bruikt papier, dat zonder betaling van boete van zegel 
kan worden voorzien; bijv. brieven of huiselijke papieren, 
die in een proces moeten worden gebruikt en dan vooraf 
gezegeld moeten worden of stukken, die in het buitenland 
zijn opgemaakt, doch hier te lande moeten worden ge¬ 
bruikt, zooals extracten uit registers van geboorten of 
overlijden, die bij het sluiten van een huwelijk moeten 
worden overgelegd. 

Deze zegels worden uitsluitend gebruikt door de ont¬ 
vangers van het zegel, die ze na opplakking vernietigen 
door een stempel of handteekening met beknopte ver¬ 
melding van hunne qualiteit en standplaats en van den 
dag van opplakking. 

De 14 waarden waren: 
15, 25, 50 en 75 cent. J Rosé 

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 en 
en 10.00. ) zwart. 

3 





NEDERLANDSCH INDIË. 



I 



Ned. Indië. 

Ook hier geldt de opmerking, bij Nederland gemaakt, 
inplaats van 13y2 : 14 en 13 : 14 is het beter te spreken 

van 13y4 : 14. 

Bladz. 82. 

1 Cent, donkerolijfgroen. 

Het onder a gemelde kan gewijzigd worden in »ge- 

tand 13V4 X 14, kleine gaten«. 
b. Kan vervallen, daar de 1 cent op het zeer dikke 

papier der eerste vier waarden niet bestaat. 
Verder bij te voegen: 

Onder Type I. 

a1. Getand 13l/4 X 14, groote gaten. 
Onder Type III. 
f1. Getand 13y2, groote gaten. 
Bij te voegen onder 2 cent, matbruin. 

c1. Getand 13x/2, groote gaten. 

Bladz. 83. 

Te wijzigen onder 5 cent blauwgroen: 

a. getand 14 X 14 kleine gaten. 
b. » 14 X 14 » » dik papier. 

c. » 1374 X 14 » » 
Te wijzigen onder 10 cent, oranjebruin: 

a. getand 14 X 14 kleine gaten. 
b. » 14 X 14 » » dik papier. 

c. » IS1/, X 14 » » 
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Het onder d, e, f, g, genoemde kan vervallen; nog 

bij te voegen: 
n. getand, 43x/2 groote gaten. 

o. » 12y2 kleine » 

Bladz. 84. 

Te wijzigen onder 15 cent, grijsbruin. 

a. getand 13y4 X 14, kleine gaten. 
b. » 13y4 X 14, groote » 

Het onder c. en d. genoemde kan vervallen. 
Bij te voegen onder 20 cent, blauw: 

h1. Getand 13y2. 

Te lezen onder 25 cent, violet, lila. 
a. 131/4 : 14 kl. g. e. 13y2 : 13 gr. g. 

b. 14 : 14 gr. g. f. 12y2 : 12 gr. g. 
c. 13y4 : 14 gr. g. g. liy2 : 12 gr. g. 

d. 13i/2 gr. g. h. 121/2 kb g- 

Bladz. 85. 

Te lezen onder 50 cent, karmijn, d, rosé: 

a. 14 : 14 kl. g. ƒ. 13y2 gr. g. 
5. 14 : 14 kl. g. dik papier g. 131/2 : 13 gr. g, 

c. 13y4 : 14 kl. g. h. 121/2 : 12 gr. g. 
d. 14 : 14 gr. g. - j. 11V2 : 12 gr. g. 
e. 13y4 : 14 gr. g. k. 121/2 kl. g. 

Verder zond men ons nog deze mededeeling, waar¬ 

aan wij hier een plaats geven. 
Bij deze serie is het beter de zoogenaamde Typen¬ 

verschillen maar weg te laten, ik meen met vele 

anderen, dat die slechts in de verbeelding van den 
heer Meyer bestaan. 
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Bladz. 88. 

Bij te voegen onder 5c. matblauw: 
V1. getand, 12y2 kleine gaten, slechte tanding op 

dik papier. 

Bladz. 91. 

1[2 op 2 cent, bruin. 
De onder d genoemde variëteit, nam. het gespleten 

cijfer 1, moet volgens nauwkeurig onderzoek, niet 

bestaan en behoort dus te vervallen. 
Daarentegen ontvingen wij van andere zijde weer 

de aanmerking, dat wij vergeten hadden op te nemen, 
dat bij dezen opdruk ex. voorkomen, waarvan het 
cijfer 2 in drie stukken is gebroken. 

21l2 of 3 cent, lila. 

Bij te voegen, onder: 
f. gespleten 1 in het breukcijfer van den opdruk. 

Bladz. 96. 

Met kopstaanden opdruk zijn tot op heden nog 
niet gevonden, de waarden a 7y2, 17y2 en 22y2 cent, 
zoodat deze komen te vervallen. 

Bladz. 97. 

Tweede kolom, zesde regel, staat 21/2 cent, moet 
natuurlijk zijn 2*/2 Gulden. 





De Portozegels van Nederlandsch Indië. 

Bladz. 101. 

Gemeld is onder 15 cent, oranje op geel papier, 

onder letter c. getand 43 X 14. Dit moet vervallen, 
daar volgens latere onderzoekingen dit zegel niet bestaat. 

Bij te voegen onder dezelfde waarde: 

c, getand 14 X 14 proefdruk. 
Bij de 20 cent, blauw-groen op blauw papier, moeten 

wij nog toevoegen: 
c. getand 13y4 X 14, kleine gaten. 

Bladz. 101—102. 

Bij de 2i/2 cent, rood en zwart, staat onder elk der 
4 typen, onder de letter a, vermeld, getand 12x/2, dit 

moet zijn 13y2> zooals de opmerkzame lezer ook reeds 
bemerkt zal hebben. 

Bladz. 104. 

Bij de 75 cent, is onder Type IV nog toe te voegen: 

c, getand 12y2 X 12. 

Ter nadere toelichting volgt hieronder een opgave der 
drukplaten met het aantal voorkomende typen. 

De Indische Porten werden gedrukt van dezelfde platen 
als de Nederlandsche. 
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Yan plaat B. 

44 Typen I j 

43 » II ( Alleen de 5 cent getand 13i/2 en 
100 » III / 12i/2 ; 12 (lli/2 : 12). 

13 » IV ] 

Van plaat A. 

44 Typen I j 

43 » II I De 21/2 cent, 5 cent, 20 cent, 40 
99 » III / cent en 75 cent. 

14 » IV 1 
I 

Van plaat D. 

44 Typen I 
43 » II 

110 » III 

3 » IV 

De 5 cent, 10 cent, 15 cent, 20 

cent en 50 cent. 

Van plaat H. 

36 Typen I 1 

21 » II \ De 30 cent. 
143 » III | 

Van plaat E. 

33 Typen I 
19 » II 

148 » III 

De 20 cent en de 10 cent (met 
cent) van 1892. 
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Van plaat G. 

28 Typen I 1 
16 » II ( De 20 cent van 1892. 

156 » III j 

Bladz. 104. 

10 Cent te verdeelen in 2 soorten: 

I 1 
II \ rnatrood. 

III ) 
Later uitsluitend Type I in helrood en karmijnrood 

(evenals bij de 20 cent). 





Fiskale Zegels. - Nederlandsch Indië. 

1886 Zelfde uitvoering als de Nederlandsche plakzegels 
van 1870, getand, 14. Boven het wapen in een boogje 
gedrukt «Nederl. Indie«. 

5 Cent, grijs en blauw. 

i893 Het voorgaande zegel met zwarte overdruk 10 cent 
over het waardecijfer 5. 

10 cent op 5 cent, grijs en blauw. 
Teekening der Nederlandsche plak¬ 

zegels van 1886, doch in andere kleur, 

grijs-olijf of rosé, waardecijfer zwart 
ingedrukt. 

7 Waarden. 

10 cent, grijs-olijf en zwart. 
15, 25, 50, 75 cent 
1.00, 1.50 Gulden 

rosé en zwart. 

1904 Datumcijfer 18 . . veranderd in 19 . . 
10 cent grijs en olijf. 





C U R A g A o. 





Cura^ao. 

POSTZEGELS. 

Bladz. 124. 

Hier zijn nog de volgende wetenswaardige opmerkingen 
aan toe te voegen. 

Gedrukt van de halve platen van Nederland; en wel 

van plaat E. 

Van de bovenhelft die bevatte: 

29 Typen I 
18 » II 
58 » III 

werden gedrukt de 2.1/2, 10, 12x/2, 
15, 50 cent. 

Van de onderhelft die bevatte: 

4 Typen I j 
1 Type II 

95 Typen III j 
werden gedrukt de 5, 20, 25, 

30 en 40 cent. 

Van de bovenhelft van plaat E. werden ook gedrukt 
de waarden 1892: 

121/s cent. 
25 cent. 

Voor de andere waarden en ook voor beide bovenstaande 
diende plaat G. 

4 
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De bovenhelft hiervan bevatte: 

14 Typen I j 

1 Type II ( 21/2 ct-, 10 cent, 1^/2 cent, 25 cent. 
85 Typen III J 

De ander helft bevatte: 

14 Typen I 1 
15 » II \ deze diende voor de 5 cent en 10 cent. 
71 » III j 



Fiskale Zegels. 

CURAQAO. 

Mij zijn niet anders bekend en ik 

heb er geen verdere informatie over 

kunnen krijgen, dan slechts drie 

waarden, in de teekening der Neder- 

landsche plakzegels van 1886, 

5 cent, lila en zwart. 

1.00 en 2.50, rosé en zwart. 

Het woord »CURAQAO« bovenaan over het wapen 

in het zwart gedrukt. 





SURINAME. 





Suriname. 

Voor de zooveelste keer heerschte er in deze kolonie 
postzegelnood en bleek het «dringend noodig« even een 

stelletje hulpzegels uit te geven. 

In de voornaamste philatelistische 
tijdschriften is die uitgave scherp ver¬ 

oordeeld, en ook de Nederlandsche Dag¬ 
bladpers bevatte artikelen, waarin het 
eigenmachtig optreden van den post¬ 
directeur te Paramaribo gegispt werd. 

Het is te hopen, dat er middelen ge¬ 
vonden zullen worden, om een einde 

te maken aan die knoeierijen in een 
der Nederlandsche Koloniën, doch waar 
men in Den Haag zelf, tegenwoordig 

met verschillende buiten gebruik gestelde 
uitgaven der Nederlandsche Koloniën, 
raar, zéér raar omspringt, zal het nog 
wel een poosje duren, voordat aan der¬ 

gelijke geldklopperijen een eind gemaakt 
wordt. 

Deze serie bestond uit vier waarden, 1/2, 2y2, 5 en 

121/2, aUe gedrukt bij de Drukkersfirma Heyde te Para¬ 
maribo, alwaar eveneens de wanprodukten van 1894 
verschenen. 

$ SURINAME \l\ 

I /, 
\l\ CENT fél 
BB gg 

\ 

.^Sl 

1 21 1 
\ï\ cent fél 
BB gg 
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fihSWSTSrSl 
i CENT i 

$ SURINAME® 

1 12 11 
11! CENT jfj 
na scv5gcr>w>; fa 

y2 cent, lila, verschenen 27 Juli 1912. 

2i/2 » groen, 
5 » rood, 

12^2 » blauw, 
Alle getand 111/2. 

grof wit papier. 

De y2, 2x/2 en 5 cents, werden gedrukt / 
aan vellen van 50 stuks, het zegel af, 
12x/2 ets., aan vellen van 100 stuks. 

De volgende hoeveelheden werden ge¬ 

drukt en natuurlijk spoedig verkocht: 

V2 cent 100.000 stuks. 

2V* » 100.000 )) 
5 » 50.000 » 

1272 » 50.000 )) 

Bladz. 128. 

De onder letter c bij de 10 cent, geelbruin, ver¬ 

meldde tanding 12x/2 X 12, moet zijn liy2 X 12. 
Dit geldt ook voor de 50 cent, oranjebruin. 

Drukfout. 

De 2x/2 Gulden is uitsluitend verschenen in de 

tanding 14 X H groote gaten. 

Bladz. 131. 

Onder de opdruk 10 cent zwart, op 12y2 cent lei- 
blauw is nog te vermelden, onder letter e. Het cijfer 

0 van 10, van boven open. 
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Bladz. 132. 

De opdruk 10 cent op 2.5 c. komt voor, met de T 
van cent, zonder rechter bovenarm, zoowel bij het 
blauwe als het ultramarijne zegel. Hier moeten wij 
dus toevoegen: 
b1. blauw, T zonder rechter bovenarm. 
c1. ultramijn, T, zonder rechter bovenarm. 

Bladz. 133. 

De bij den opdruk 25 cent op 50 cent, onder d 

gemelde tanding '11 r/2 X 12 blauw papier, moet zijn 
getand 14 X 14 kleine gaten, blauw papier. 

De onder f genoemde variëteit moet niet bestaan. 

Bladz. 137. 

De volgende wetenswaardigheden betreffende de 

portozegels van Suriname geven we hier een plaats. 
Gedrukt van de Nederl. Platen. 
Eerst gebruikte men plaat D. 
De bovenhelft hiervan bevatte: 

16 Typen I 1 
42 » II ) en diende voor de 21L, 5 en 20 cent. 
42 » III j 

De benedenhelft bevatte: 
28 Typen I j 

68 » Hl 1 en diende voor 10» 25 en 40 cent. 

3 » IV J 

De later ingevoerde 30 en 50 cent werden gedrukt 
van plaat H. 
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De bovenhelft bevattende 
29 Typen I 1 diende voor de 50 cent en tevens 

20 » II \ voor den tweeden druk der 2t/2 en 
51 » III j 5 cent. 

De benedenhelft bevatte: 

7 Typen I 
1 » II 

92 » III 

De 2i/2 en 5 cent, gedrukt van plaat H, zijn duidelijk 
te onderkennen van den eersten druk, door de meer 

grijze kleur van het lila. 

Bladz. 137. 

De tanding der Porten uitgifte 1884 is 12y2 : 12. 

Uitgifte 1892: 

Abusief genoemd de 15 cent, moet zijn 20 cent. 

Zij diende voor de 30 en tevens 

voor een lateren druk der 2y2 en 5 

cent. 

Zij diende voor de 2x/2 cent, 5 cent 
en 10 cent. 

Voor de uitgifte 1892 dienden verschillende platen. 

Eerst de bovenhelft van plaat E, bevattende: 
29 Typen I 

18 » II 

43 » III 

De benedenhelft van plaat E, bevattende: 

4 Typen I j 

1 » II \ diende voor de 21/2 cent en 5 cent 
95 » III j 

De bovenhelft van plaat G, bevattende 
14 Typen I 

1 » II 
85 » III 

diende voor de 10 cent, 20 cent en 

25 cent. 
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De 10 cent verscheen later en uitsluitend Type I, 

in afwijkende kleur. 

Opdrukken 1911. 
Portozegels. 

10/30 cent Type I 1 
» II \ onderhelft plaat H. 
» III j 

Type II is zeer zeldzaam. Zijn er 4000, dus 40 
vellen overdrukt, dan bestaan er slechts 40 Typen II 
en 280 Typen I. 

10/50 cent Type I 1 
» II \ bovenhelft plaat H. 

» III j 

29 Typen I, 20 Typen II, 51 Typen III per vel. 





Fiskale Zegels. 

SURINAME. 

1872. Dezelfde zegels als de Nederlandsche Uitgave van 
1875, doch mei- het woord »SURINAME« in zwart, 

in het midden over het wapen gedrukt. 

52 waarden. 

Ongetand. 

10, 15, 25, 50 75 cent. \ 

1.00, 1.25, 1.50, 1.75, | grijs 
2.00, 2.25, 2.50, 2.75, l en 
3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 1 blauw. 
4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00. j 

5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00, \ 

8.50, 9.00, 9.50, 10.00, 10.50,1 .. 
11.00, 11.50, 12.00,12.50,13.00, f êPlJS 
13.50,14.00,14.50,15.00,15.50,/ en 
16.00,16.50,17.00,17.50,18.00,1 ‘ 
18.50, 19.00, 19.50, 20.00. ƒ 

1872. Dezelfde serie, getand (14). 
23 waarden. 

10, 15, 25, 50, 75, 1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50,1 grijs en 

3.00, 3.50, 4.00, 5.00 j blauw. 

6.00, 7.00, 7.50, 11.00, 12.00, 12.50, 14.00,16.00, grijs en 
20.00. \ rosé. 

of ook de andere waarden met den opdruk »SURINAME« 



in getanden staat zijn verschenen, is mij niet bekend, ik 

kon daarover geen nadere bijzonderheden machtig worden. 

1894. Formaat als dat der Nederlandsche plakzegels van 
1886. Alleen kleurverschil. 

17 waarden. 

10 c. groen, grijs en rood. 

15, 25, 50, 75 cent. 

1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, ( 
3.75, 5.00, 5.50, 6.50, 7.50, ( 
8.00, 15.00. 

lila 
en 

zwart. 



Voor de koopers van ons 

HAUDBOEK 
OVER DE POSTZEGELS VAN 

NEDER. IvAETO EK Kolohièn, 

bevelen wij de volgende BLANCO ALBUMS aan: 

No. 321. BLANCO ALBUM „The Handy Loose Leaf Album”. 240 ^ 190 mM., 

35 bladen. Ieder blad los en te verwisselen.f 0.65 

No. 322. BLANCO ALBUM „The Miniature”, 140 ^ I7° ni.M., 75 bladen. 
Ieder blad los en gemakkelijk te verwisselen.f 1.35 

No. 323. BLANCO ALBUM „The Populair'’, 240 ^ 190 m.M., 100 bladen. 
Ieder blad los en gemakkelijk te verwisselen.f 1.85 

No. 324. „The Peerless” BLANCO ALBUM. Elk blad los en te verwisselen. 

100 bladen, 240 ^ 190 m.M. . . ..f 3.50 

No. 325. „The Crown” BLANCO ALBUM. Elk blad los en te verwisselen. 

80 bladen, 210 ^ 250 m.M.ƒ 3.75 

No. 326. BLANCO ALBUM „The Favouite’’, 280 X 25° m-M., 100 bladen. 

Elk blad los en gemakkelijk te verwisselen.. f 6.— 

No. 327. „The Facile” BLANCO ALBUM, 290 ^ 260 m.M. Elk blad los en 

te verwisselen. 100 bladen, fijne kwaliteit papier ...... ƒ11.50 

NIEUWE PINOETTES. 
PRIMA VERNIKKELD, IN LEDEREN SCHEDE: 

No. 339, met breede punten.ƒ 1.— 

No. 340, met ronde punten.» 1.— 

ALLERBESTE KWALITEIT, BETER IS ER NIET! 



PHILATELISTISCHE WELTATLAS 

No. 341. Zeer Elegante MAPPE met gouden reliëfdruk, bevattende Zeven in vier 

kleuren gedrukte kaarten, 30 : 46 en 30 : 23 c.M. Dus op een schaal, dat het 

niet noodig is een loupe te gebruiken om het een of ander te vinden. Duidelijk. 

1. Wereldkaart, met aangave der verschillende overzeesche verbindingen. 

2. Europa. 

3. Azië 

4. Afrika. 

5. Noord-Amerika. 

6. Zuid-Amerika. 

7. Australië* 

Verder een op zwaar papier gedrukte alphabetische lijst der diverse Staten etc., 

die postzegels uitgeven of uitgegeven hebben, met de vermelding er achter waar 

die te vinden zijn. 

Onmisbaar voor eiken Postzegelverzamelaar. Prijs slechts ... ƒ 0.65 

Goed verpakt in Nederland franco . . . .  .» 0.85 

Goed verpakt en* aangeteekeud naar het buitenland.» 1.10 

WI>IIS GMETER 

op 1 VOORGARTON.. / o.io 

VOORRAAD ZAKBOEKJES. 

In fraai linnen bandje, zes bladen a 4 strooken, ruimte voor 1200 postzegels, 

prijs slechts 30 cents. Grootere uitgaven .... ƒ 1.00, 1.25. 1.75 en 3.00. 

IMITATIE LEDEREN PORTEFEUILLES. 

Prachtig cadeau voor eiken verzamelaar.af 0.70, 0.75, 1.75* 

WATERMERKZOEKERS. 

Zwart Aardewerk, solied Engelsch werk, geen speelgoed. Speciaal voor mijne 

firma in Engeland vervaardiqd . ..f 0.40 

Eboniet, in fraai metalen doosje ..» 0.65 

LOUPEN. 
De eenige werkelijke voor postzegelverzamelaars geschikte loup. Prachtig ver- 

grootend, fraai zwaar vernikkeld handvat. Het beste dat er op het gebied van 

loupen bestaat.Prijs ƒ 3.—. 

GOEDKOOPERE LOUPEN a ƒ 0.80, 1.20, 1.50. 





Hf SMITHSONIAN INSTiTUTION ÜBRARIES 

3 9088 00054 3322 

-- 

ABONNEERT ü op 

De Posfzegelgicls, 
OFFERTENBLAD VOOR 

Verzamelaars van Postzegels. 
12 NUMMERS FRANCO OVERAL'HEEN 75 ets. 

OFFERTENBLAD VOOR 

VERZAMELAARS VAN MUNTEN ENpENNINGEN. 
12 NUMMERS FRANCO OVERAL HEEN 75 ets. 

UITGAVE VAN 

J. C. AUF DER HEIDE S. H. D., 
HILVERSUM. 

Filiaal AMSTERDAM! 

GRAVENSTRAAT 17 a/d Nieuwe Kerk 

I minuut van den Dam. 


